Fun Drive  s.r.o.
- Nabídka  provozování  
Mini  Formule  1

Představení  projektu
– Mini  Formule  1  je  nejnovější  atrakce  zkonstruovaná  přímo  pro  
používání  v  obchodních  centrech  a  zábavních  parcích.  
– Vývoj  Mini  F1  má  dlouhou  historii,  která  sahá  již  do  poloviny  
dvacátého  století,  na  základě  které  se  výrobci  podařilo  dosáhnout  
ideálních  parametrů  v  závislosti  na  reálných  zkušenostech.
– V  současné  době  Mini  F1  splňuje  nejpřísnější  nároky  na  
provozování  a  to  kvalitou,  bezpečností,  designem,  ale  i  nároky  na  
ekologii  nebo  stále  se  zvyšujícími  požadavky  na  celkovou  
atraktivitu.  
– Jedná  se  o  jedineční  projekt,  který  svou  myšlenkou  a  parametry,  
má  velký  potenciál,  a  který  začíná  být  uplatňován  v  řadě  zemí  
západní  Evropy.  Z  těchto  důvodů  jsme  se  rozhodli  provozovat  Mini  
F1  i  u  nás.  
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– Mini  F1  jsou  po  našich  zkušenostech  velikým  
přínosem  pro  obchodní  centra  a  zábavní  parky,  kde  
jsou  návštěvníky  hojně  využívány  a  stávají  se  
vyhledávanou  atrakcí.  
– V  současné  době,  kdy  každé  obchodní  centrum  bojuje  
o  každého  zákazníka  a  ty  stálé  si  udrželi,  jsou  právě  
Mini  F1  ten  pravý  hit,  který  v  rozhodování  o  svém  
volném  čase  potenciálních   zákazníků  hraje  důležitý  
primJ
– Vždy  úzce  spolupracujeme   s  vedením  každého  
obchodního   centra  na  reklamních  kampaních,  kde  
jsou  Mini  F1  hlavním  "lákadlem„  dané  akce.  
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– Mini  F1  jsou  vyrobena  pro  provoz  v  
obchodních   centrech  pro  děti,  ale  také  i  
dospělé  a  jsou  uzpůsobeny  pro  pohyb  v  
chodbách  a  prostorách  každého  OC,  
které  splňuje  předepsané  normy.  
– Mini  F1  jsou  velmi  obratné,  tiché,  
poháněné  voltovým  motorem.  Běžná  
provozní  rychlost  je  srovnatelná  s  chůzí  
dospělého  člověka  nebo  s  uklízecími  
pojízdnými   vozíky  a  lze  ji  dle  potřeb  
různě  regulovat.  
– K  provozu  Mini  F1  není  nutné  budovat  
žádné  kolejiště  nebo  dělat  jakkoli  
stavební  zásahy.  Stačí  vybrat  vhodnou  
plochu,  která  se  ohraničí  mobilními  
mini  mantinely  a  vše  je  připraveno  k  
bezpečnému  provozu.  
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– Počet  Mini  F1  je  upraven  dle  prostorových   možností  OC.  
– Potřebný  prostor  pro  dráhu  je  5,5  x 11m  (šířka,  délka),  případně  větší.  Na  
tuto  velikost  je  vhodný   počet  4-5  Mini  F1.  
– Stálou  obsluhu   zajišťuje  jedna  až  dvě  vyškolené   osoby,  které  dohlížejí  na  
bezpečnost   cestujících  osob  a  na  plynulý  provoz  atrakce.
– Mini  F1  jsou  samozřejmě  vybaveny   takovými  systémy,  které  zajišťují  
bezpečnost   provozování  (automatická  brzda  nebo  dálkový   ovladač,  který  
má  obsluha   k  dispozici).
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– V  případě  větších  prostorových  možností,  zejména  
v  zábavních  parcích,  je  možné  velikost  dráhy  
různě  přizpůsobit  a  začlenit  ji  do  daného   prostoru.
– Samozřejmostí  jsou  bezpečností,  designově
vyrobené   mini  zábrany,  které  se  hodí  jak  do  
interiérů,  tak  i  na  venkovní   plochy.    
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– Specifikace  Mini  F1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výška  56  cm
Délka    145  cm
Šířka  73  cm
Hmotnost  61  kg
Počet  sedadel  1  dítě  +  1  dospělý
Rychlost  1  - 10  km/h
Poloměr  otáčení  226  cm
Délka  jedné  jízdy  10  – 999  sec  (dle  potřeby  lze  kdykoli  měnit)
Elektrický  pohon  12  V  - 220  W,  baterie  12  V  - 85  Ah
Kontrolní  box
Multifunkční  stop  senzor
Provoz  na  žetony  nebo  mince,  případně  automatický  provoz  (lze  kdykoli  
měnit)  
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– Video  ukázka  Mini  F1  v  plném  provozu:

Pro  přehrání videa
prosím klikntětě na
obrázek
Pokud se vám video nezobrazí,
použijte následující odkaz:
www.fundrive.cz/downloads/Mini_F1.mp4
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– Hlavní  výhody  Mini  F1:
• Vysoká   vizibilita díky  velmi  podařenému   designu  Mini  F1  autíček  
a  dalších  jeho  součástí  (dráha,  zábradlí,  lavičky  pro  čekající  
rodiče,  atd.),  která  na  děti  i  rodiče  působí  doslova  jako  magnet.
• 100%  ekologický   a  tichý  provoz  díky  elektromotoru.
• Obratnost  na  malém  prostoru  a  pohodlí  Mini  F1  s  velkým  
důrazem  na  výběr  použitých  materiálů.
• Bezpečnost  provozu  jak  pro  malé  závodníky,  tak  i  jeho  okolí,  díky  
dlouholetému  testování  a  provozování.
• Cenově   velmi  dostupná  atrakce  s  možností  akčních   slev  a  
soutěží  s  možnou  kombinací   eventů v  rámci  daného  OC.
• K  in-door i  out-door využití,  dle  potřeb  provozovatele  a  začlenění  
do  ostatních  eventů v  místě  konání.  
• Atrakce  s  pozitivním  dopadem   na  všechny   návštěvníky   J
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– Variabilita  v  designu
• Mini  F1  mohou  mít  různý  design  i  tvar
• Další  možností  je  využití  stejného  principu  autíčka,  ale  v  jiném  tematickém  
pojetí.  Příkladem  mohou  být  Mini  F1  v  provedení  Offroad  vhodné  např.  pro  ZOO
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Druh  jízdenky

Počet

Cena  jízdenky

F1  licence  – Testovací  
jezdec

1  jízda  s  délkou  4minut

50,- Kč

F1  licence  – Amatér

3 jízdy  po  4  minutách

100,- Kč

F1  licence  – Profesionál

10  jízd  po  4minutách

200,- Kč
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l Jízdní  řád:
– Pondělí  – čtvrtek – Pátek  – neděle
• 10:00  – 19:00
• 9:00  – 20:00

Dítě  do  4  let  věku    
musí  být  doprovázeno  
zodpovědnou   osobou,  
která  pojede  na  
Mini  F1  s  dítětem!

Jízda  na  Mini  F1  se  řídí  
přepravním  řádem
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– Zážitek  z  jízdy  je  pro  malé  závodníky  opravdu  silný  a  
nedá  se  srovnat  se  statickými  automaty    nebo  pasivními  
atrakcemi.
– Jedná  se  o  aktivní  činnost,  kterou  mladí   závodníci  
musejí  vykonat,  což  je  podstatný  rozdíl,  který  má  na  děti  
pozitivní  vliv,  a  který  posiluje   získávání  jejich  nových  
zkušeností.
– Tato  unikátní  atrakce  má  samozřejmě  velký  vliv  na  
dobré  jméno  a  reklamu  OC,  ve  kterém  je  tato  služba  
zákazníkům  poskytována.  
– Pro  děti  je  to  vítané  zpestření  nudného  nakupování  s  
rodiči  a  motivace  k  opětovné  návštěvě  OC.
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– Stále  jsme  vás  ještě  nepřesvědčili?
• Podívejme  se  tedy  na  klady  a  zápory,  které  jsme  
si  při  navrhování   tohoto  projektu  položili:
Pro

Proti

ü Každý  se  rád  bavíJ
û
ü Návštěvníci  stráví    v  OC  více  času  a  
budou   se  rádi  opět  vracet  a  
upřednostňovat  vaše  OC  před  jinými.
ü Děti  vydrží  chodit  déle  po  obchodech   a  
rodiče  více  utratí  v  jednotkách  nájemců.
ü Jedná  se  o  ekologickou,  bezpečnou  
atrakci  s  maximálním  důrazem  na  kvalitu  
a  design.
ü Cenová  dostupnost  jízdného.

Pro  provozovatele  vysoká  počáteční  
investice  a  náklady  na  provoz,  které  je  
nutné  kompenzovat  dohodou   s  
managementem   OC  přiměřeným  
nájemným.
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– Co  nabízí  společnost  Fun Drive  s.r.o.
• Zajistíme  dodání  minimálně  čtyř  Mini  F1,  včetně  dráhy  a  
mantinelů,  dle  prostorových  možností  OC,  na  základě  domluvy.
• Postaráme  se  o  veškerý  servis  týkající  se  provozování  Mini  F1:
–
–
–
–
–
–

vyškolený   personál,
vybavení,
servis  Mini  F1,
kompletní  know-how  pro  úspěšné   provozování  Mini  F1,
všechny   nezbytné  dokumenty   a  věci  potřebné  ke  spuštění  Mini  F1,
smlouva  bude  uzavírána  min.  na    6  měsíců  s  možností  prodloužení.

• Budeme  se  účastnit  všech  eventů v  rámci  OC  – dle  domluvy.
• Uspořádáme  zahajovací  ceremoniál  a  spanilou  jízdu  v  OC  ve  
spolupráci  s  externími  partnery.
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– Co  očekáváme  od    provozovatele  OC
• Poskytnutí  vhodné  plochy  v  prostorách  pasáže  
OC  nebo  v  jejich  vybraných  částech.
– Potřebná  minimální   plocha  je  5,5  x 11m (cca  
60m2).

• Napojení  na  el.220V.
• Nulové  nebo  symbolické  nájemné.
• Propagaci  na  webu  OC,  případně  FCB  a  
poutačích   umístěných  v  OC  – dle  domluvy.

Představení  projektu
– Celou  Mini  F1  jsme  schopni  u  vás  začít  
provozovat  do  2  – 3  měsíců  od  podpisu  
smlouvy  o  provozování.
– V  případě  jakýchkoli  dotazů  nebo  upřesnění  
nás  prosím  kontaktujte.
– Těšíme  se  na  úspěšnou  spolupráciJ

Fun Drive  s.r.o.
Ing.  Michal  Pätoprstý
+  420  739  452  981
michal.patoprsty@fundrive,cz

